
 

 

NOTA DE PREMSA   

Divendres 14 de novembre de 2014 

 

• Festes de Sant Martí: un bon combinat de projectes culturals i activitats 
festives 
 

• 6.707 persones van exercir el seu dret a vot el 9 N  a Sant Celoni. 
L’Ajuntament agraeix la tasca i bona gestió del vol untariat 

 
• Segona sessió de les Jornades de la Memòria Històri ca sobre la II 

República a Catalunya i a Sant Celoni, aquest diven dres a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis 
 

• Muchachito y sus compadres  aquest dissabte a partir de les 11 de la nit a 
l’Ateneu. Entrades anticipades: 10 euros 

• Comença el concurs Juganet! Cada cosa al seu lloc  per promoure la 
recollida selectiva entre els infants i joves de 6 a 18 anys. Hi poden 
participar tots els municipis adherits al Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

• La Colla del Filferro petits comença aquest diumeng e els assajos del Ball 
de Gitanes 

 

 

Festes de Sant Martí: un bon combinat de projectes culturals i activitats 
festives  

Del divendres 7 al dilluns 10  de novembre s’han dut a terme a Sant Celoni les Festes 
de Sant Martí combinant la vessant festiva i tradicional amb projectes culturals que 
s’estan duent a terme el municipi.  

Pel que fa als projectes culturals , el divendres es va dur a terme la primera sessió 
de les II jornades de la memòria històrica:  la II República a Catalunya i Sant 
Celoni. Evolució política i social on després de la presentació de la regidora Júlia de 
la Encarnación i de Fina Ferrando, historiadora i membre del Grup de Recerca de la 
Memòria Històrica de Sant Celoni, Pelai Pagès va fer una amena i didàctica 
conferència sobre els canvis polítics i socials durant la II República a Catalunya. 
Seguidament, dues alumnes de l’institut Baix Montseny van fer una emotiva 
presentació el viatge a Mathausen 2014. Aquesta primera sessió, es va concloure 
amb la inauguració de l’exposició Imatges de Sant Celoni, entre 1931 i 1936.  

El mateix divendres 7, a 2/4 de 10 del vespre, havia de tenir lloc la inauguració de la 
2a edició del concurs Museu Urbà  però no es va anul·lar perquè el  jurat del concurs 
Museu Urbà va declarar deserta aquesta segona edició. El jurat ha exclòs les 5 obres 
presentades per qüestions artístiques o de seguretat a la via pública.   



Durant aquestes festes de Sant Martí s’ha presentat una nova proposta per promoure 
l’art al carrer: Murs plàstics  amb la voluntat de donar suport als artistes plàstics de la 
zona. Es tracta d’un projecte d’art urbà amb el que es vol continuar creant itinerari 
d’accions artístiques al carrer, però aquesta vegada amb murals que dignifiquin i donin 
un atractiu nou al municipi. Amb aquesta iniciativa, nascuda a Manresa i proposada a 
Sant Celoni per l’artista local Sandra Ortiz, es pretén donar a l’art urbà més presència i 
importància a Sant Celoni. Es poden consultar les bases a: 
http://mursplastics.wordpress.com/  

Les arts escèniques i la música  també han tingut el seu espai dins les festes de 
Sant Martí. La comèdia musical “Lo tuyo y lo mio” va tenir molt bona acollida entre el 
públic assistent. El DJ i el grup Diversiones de dissabte a la nit va acollir gairebé 700 
persones i el teatre “Ara i sempre” del grup Els Atrevits de l’Esplai va omplir l’Ateneu 
de gom a gom.  

També han reforçat  l’oferta cultural d’aquests dies, les activitats de la Biblioteca   
amb l’story time, l’hora del conte per a menuts, el tast de lletres amb la presentació 
del llibre “El sufisme” d’Hail Bárcena i la presentació del 12è número de Ramon 
Rosana, aqeust proper dijous 13 de novembre, dins la col·lecció Anatomia del còmic 
celoní coordinada per Xavi Plana. 

La part més festiva i popular d’aquests dies de festa ha inclòs la cercavila de 
gegants  amb el geganters de Sant Celoni i totes les colles de gegants de les escoles 
de Sant Celoni. La ballada de danses  de Passaltpas que enguany celebren el seu 
20è aniversari, la fira artesana de Sant Martí  a la Plaça de la Vila, amb més de vint-
i-cinc parades,  el tradicional esmorzar popular del diumenge al matí i la gimcana de 
carruatges de cavalls, entre d’altres.  

Enguany, la continuïtat de la festa es va traslladar a l’institut Baix Montseny on 
cantaires, gegants, jazzband i inflables van convertir l’acte de participació del 9N 
sobre el dret a decidir en una diada de civisme, participació i festa.  

 

6.707 persones van exercir el seu dret a vot el 9 N  a Sant Celoni  

L’Ajuntament agraeix la tasca i bona gestió del vol untariat 

El passat diumenge 9 de novembre l’Institut Baix Montseny va viure una jornada de 
participació i festa on tots els ciutadans del municipi van tenir l’oportunitat de votar 
sobre el futur de Catalunya. A Sant Celoni, 6.707 persones van votar. Des de primera 
hora del matí, més de 150 voluntaris es varen aplegar a l’Institut per organitzar 
aquesta jornada de participació. En aquest sentit, el regidor de Comunicació, Jaume 
Tardy, en nom de l’equip de govern ha agraït la tasca del voluntariat, de qui ha elogiat 
“la bona capacitat de gestió i organització fent  p ossible que el 9N fos una 
mostra de civisme, festa i participació.”  
 
A l’Institut, 15 mestres com a voluntaris de local van garantir que els diferents espais 
del centre i tot el material de la votació estigués a punt. Així mateix, van atendre 
qualsevol necessitat de la resta de voluntaris o de la ciutadania. 60 voluntaris de mesa, 
entre membres i gestors de meses i voluntari del procés, a més de 50 voluntaris van 
estar disponibles tot el dia per atendre qualsevol necessitat. Uns 75 voluntaris de les 
entitats que formen part de la campanya “Ara és l’hora” es van responsabilitzar de 
l’organització de les activitats que van ambientar l’Institut durant tot el dia: gegants de 
Sant Celoni i de les escoles, inflables, jazzband, cantaires, castanyada ... Difusió del 
procés, senyalització, gestió dels accessos i aparcament, recollida de signatures de 
denúncia. 

 
Des de les 8 del matí ja hi havia cua per poder anar votar, tot i que els portes dels 
diferents espais de votació no es varen obrir fins les 9 en punt.  Es varen organitzar 



cinc espais de votació i en cadascú hi havia 3 meses, en total 15 meses de votació 
organitzades alfabèticament. La màxima concentració de gent va ser de les 11 a 2/4 
de 2 del matí, quan més activitats hi havia al patí de l’Institut. 

A les 8 del vespre es van tancar els diferents espais de votació i es va fer el recompte. 
Hi va haver una participació de 6.707 persones, de les quals: 

• Sí – sí: 5.863 
• Sí-no: 426 
• Sí i en blanc: 62 
• No: 181 
• Altres: 144 
• En blanc: 31 

Paral·lelament a les votacions, aquest mateix dia es varen recollir signatures de 
denúncia contra l’Estat espanyol que es presentaran  davant les principals 
organitzacions internacionals (ONU, Parlament i Comissió Europea, Consell d’Europa i 
Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa). Donant suport a aquesta 
signatura, el mateix 9N, a les 10 del matí, es van aplegar per signar diversos regidors i 
regidores de l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

 

Aquest divendres, segona sessió de les Jornades de la Memòria Històrica sobre 
la II República a Catalunya i a Sant Celoni  
 
Aquest divendres tindrà lloc la segona sessió de les II Jornades de la Memòria 
Històrica de Sant Celoni que enguany se centren en la II República fins a l'esclat de la 
Guerra Civil. A partir de les 7 de la tarda a la Sala Bernat Martorell de Can Ramis,  
l’historiador i membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni, 
Josep M. Abril, parlarà  del trasbals d'aquests anys a Sant Celoni, on sempre va 
guanyar la Lliga, tot i que a Catalunya s'imposà l'Esquerra Republicana. A continuació, 
una taula rodona amb gent del poble evocarà els seus records de l'època i ens els farà 
presents. 
 
Les primeres Jornades de la Memòria Històrica de Sant Celoni realitzades l’any passat 
es van centrar amb el tema de l'exili i van servir per donar a conèixer l'èxode que hi va 
haver cap a França després de la guerra, tant des de Catalunya i l'Estat, com des del 
mateix poble de Sant Celoni. Després d'investigar l'exili de polítics i soldats celonins 
que van participar en la guerra, es van poder traçar els durs itineraris que van fer en 
els seus camins d'exili, alguns dels quals van acabar a Mauthausen. 

 
 
14 novembre , divendres, 7 del vespre, Sala Bernat Martorell (Can Ramis) 
Conferència: 
 - La II República a Sant Celoni entre 1931 i 1936. El predomini de la Lliga sobre 
les esquerres a càrrec de Josep M. Abril, historiador i membre del Grup de 
Recerca de la Memòria Històrica de Sant Celoni.  
Taula rodona:  
 - Records de la II República a Sant Celoni amb la participació de diversos 
celonins i celonines que aportaran records i anècdotes sobre aquesta època. 
 
 
Exposició : Imatges de Sant Celoni entre 1931 i 1936. 
Can Ramis, del 8 al 23 de novembre 
Horari: dissabtes de 6 a 8 del vespre, diumenges i festius de 12 a 2/4 de 2 del 
migdia i de 6 a 8 del vespre. 

 



 

 
Muchachito y sus compadres aquest dissabte a l'Ateneu  

Dins la programació A l'Ateneu, aquest dissabte arribarà a Sant Celoni Muchachito y 
sus compadres.   

Muchachito és Jairo Perea, que junt amb Diego Pozo el Ratón de Los Delinqüentes 
fan una unió explosiva de guitarres que, amb Santos de Veracruz i els seus colors 
donen forma a la nova proposta de Muchachito, que es presenta com a Muchachito y 
sus compadres, un energètic directe carregat de rumba-rock i swing amb un 
característic toc personal i l'habitual connecció de Muchachito amb el públic. 
 
Muchachito, Bombo : guitarra i veu 
Diego Pozo el Ratón : guitarra 
Santos de Veracruz : pintura en viu 

 Les entrades valen 10 euros anticipades i 15 a taquilles.  

Venda d'entrades : 

• On-line, a: http://www.codetickets.com/home/ficha-evento.php?id=35249 
• Al Centre Mun. d'Expressió (c. Sant Josep, 18), de dilluns a dijous, de 10 a 13h 

i de 17 a 20h. 
• A les taquilles del teatre, una hora abans de l'espectacle. 

 

 

Comença el concurs Juganet! Cada cosa al seu lloc  per promoure la recollida 
selectiva entre els infants i joves de 6 a 18 anys  
Hi poden participar tots els municipis adherits al Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental 

Del 15 de novembre al 14 de desembre de 2014 els joves d’entre 6 i 18 anys dels 
municipis adherits al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, entre 
ells Sant Celoni, podran participar al concurs “JugaNet!cadacosaalseulloc”, que estarà 
disponible en format web (http://juganet-cadacosaalseulloc.cat) i també en App mòbil 
per a dispositius iPhone i Android. 
 
La participació és gratuïta i cada jugador pot participar-hi tantes vegades com vulgui, 
fins aconseguir la màxima puntuació, que és l’element que li permetrà guanyar un dels 
premis que s’atorguen en funció de 3 categories corresponents a les següents franges 
d’edat: 
- De 6 a 10 anys 
- D’11 a 14 anys 
- De 15 a 18 anys 
 
El primer classificat de cada categoria guanyarà una tauleta electrònica marca Apple, 
model iPad Air Wi-Fi, amb 16GB de capacitat, i el segon classificat s’emportarà una 
tauleta electrònica, marca Apple, model iPad Mini Wi-Fi, amb 16GB de capacitat. 
 
Els premis es lliuraran en un acte públic el dia 20 de desembre a la seu del Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 
La resta de participants rebran per correu electrònic un diploma de participació amb la 
puntuació aconseguida. 



 
L’objectiu de la campanya, que compta amb el finançament d’Ecoembes i Ecovidrio, es 
centra en potenciar la participació i implicació de la ciutadania, des d’un àmbit familiar, 
en la recollida selectiva mitjançant un joc entretingut però amb una funció educativa i 
de sensibilització. 
 

La Colla del Filferro petits comença aquest diumeng e els assajos del Ball de 
Gitanes  

Diumenge 16 de novembre a les 6 de la tarda a la Pista coberta del Camp 
Municipal d’Esports començaran els assajos del Ball de Gitanes de la Colla del 
Filferro petits. Tots els nens i nenes que vulguin ballar han de tenir més de 7 anys 
o estar fent 2n de primària; han de presentar-se amb la parella que ballaran.  

Diumenge següent, el 23 de novembre a un quart de 8 del vespre començaran els 
assajos de la Colla del Filferro Grans, també al Camp Municipal d’Esports. I dijous 
11 de desembre a les 10 del vespre al Pavelló del Sot de les Granotes, inici dels 
assajos de la Colla del Ferro. Qui vulgui repassar punts, una hora abans al mateix 
pavelló.  

El Ball de Gitanes es ballarà per Carnaval, que el 2015 cau en diumenge 15 de 
febrer.  

 

Més informació: 

 Facebook:  gitanessantceloni 
 Twitter: @gitanesstceloni 
 Correu/e: gitanes@gitanessantceloni.cat  
 Web:  www.gitanessantceloni.cat  


